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 ' רגליהם כי)ין(

 ') : *ותך -oa יסיף ולכטוף וגו"
 : וע6 כמפטרת סרנהצי p'D1 ונפח. כרוכס כמו . מלוס ענין . משובוע כי)לכ(

; -ג

 י טוב ומיכל חן)ר(
 ס' יר6מ 5דס. בעימ עוב וסכל 6לטיס. בעיני מן-

 יקמרו וסרו6יס . דרכיך בכל ת45ם עוכ רק יכסתעסס . סכננססי6
 ת%6ר 6ל מסען Sh נינתך ו6ל ס' 6ל כטס ולפיכך עוג. סכ3 כעלס6תס
 Sb . ננותי למתיר ומנגנתי ובכינתי . רסיס וננעסס וסננם עול5עסס

 :- יסרס כדרך ועלימך סכרך סיתז ס' Sh כטח 6ך . כינחך עליכ"ס תסעי
 . ככור עמלו מכעיס . מכפיל כמקוס קרים 6מר לעג ירך * קלה נמרים)לס(

 : קלון hSh לסם יסים ל6 סכסיליס6כל

 ;זק

 6רם תרע hS פעלותיס נעו . ויהססו מעקרו סרם . נוי חייםארח)י(
 ל סימרע כ4 רעע ומעט שריס נרקיס מענלותיס כלו' . תפלם פןסייס

 משיום עטס סורקתו עקר פקם סרס . תפלם : נמענ4תיס ללכת טסח*ת6מר' . מייס 5רם ~לס לך שסר ס5י 63ופן סעקלקלומ. Sh סיסי מסקו נוטשמס
 ' עענל פלם כ"0 )ו' למעלס כפו . יסרסרכר

-  נקופן לכנר ומנס רנליך 
 חייס.: כקרם דרכך תיסר סל" כגופן 6ער כ6לו וסכוונס סייס 6רם תיסרסל6

 ו-. --י

 .ך

 Pb וק '. סנטר מקרותיו מתפור כלמן עררת סו6 .. כמהלך ובא~א
 פסלכיס לך ונמתי. ז' נ' בזכרים וק . לפכיו סמולך סנט נול, סו6מנן
 : ררכיך ככל לסמרך לך ילוס מלרכיו גיכטעס

 .לק

 וס:וונט . ומסםע לרקס נורך .עהלכח ממכעס . וגו' צרקהבאורח)כ(

טסי"
 רלס ויקר קוכ פריס כי ק"ננר 5מר כי . ופספע לרקס מלכרת
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 ש יב יא י ממשלי .ספו
 דרכי דרכש כל כי . וברפס ערפם עי על נקנוס *ק סמופליומיסלסתיע'
 : ש תוסכי למכחיל ק ffODh1* .ומספט.פקס

 .מ
 : כסד סרן משרפק פק לשט h~1p מש "oa~ns חצבה.)6(

 ני
 חון ה6 י"ס לפפם )ר6כ"פ( מרפ"ק ספים יש סייו' - ""יי הת)ט0

 ן בו נסננ סיסים וימסונ 1fD כקרים בפינע עדומסטסיי
 : ממתם 6ל6 לסס 6ין סוס סעעוזן לסס ס6ין 6ת ופועלי ס'( ררך )וסות ונעוז לסם ים מתפיפים)כט(

 .ר11

 נכאשכנעט לסוף לב מכס ססו6 קמיו 6מ וכחס תפונו כענפזר ס6ויל. וסכן . רוח ינחל לסוף קניו IIDD ממפזי . רוח ינחל ביתו עוכר)נט(
 % מכם 6מ 51"ע כעכר ומקוחו פקתו ולקבל שיו למכנע י5טהך מכיחככנני
 : נ' י"1 למטס עק מענד 16 ס%סו6

 *'נ8ור

 . : נוי ש %%ת ערן ימטר..)גל(
.. 

 : נפסו יסמס ד6נס דבר נו'. בלב דאנה)נס(
 : aS5D סנן רפים גש נס סמון . נו' חורך לא3ס(

 . .יג

 : לן סו6 נערס שפע סל6 ומפמ %o~n,h סה3,. מהמר נסבל י"6 כסס ורואי ~aa3b בסירוס סגנון - אב סוסה חכם בן)6(
 ממכס 4ך . נרולם סנ6ס 6 ים תצותו מפל6 ש6דס . נהיה תאוה)יט(

 לחותו פת6ש נפסו תנכס ob 6ף שרפ מר וכצ6 -לארוותו. ענר ,צינע
 פרפ לסור oos סיף וחוענס . לת6וותיסט הכחס סט סנסליס ק ל6רכר
 : פ פמ6וס נפסס חסים06

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



מפו מז סו ידמשלי
 4יר

-'-י  : כוייס סלי דרכם יעות טקסס . אשם יליץ אוילים)ט(
 ססשק חעעת רבוי כי לב כ6נ טרם ססחוק רוב גס ע': בשיחוק נם)ינ(

 : לכונס פתספכת ומופס 6חריתס סספמס לפעמיס וכן לנוףפיק
 לסדיק 'ככוונס סל6 נם מקריס ליצר היימל מי . מרמה כזבים כפיח)כס(

 למעלס לוס וקרוב . פרפס 6ים יגויס לכסוף . סתול דרך6ל6
 : מןפסוק

 *מר ..

 מייס ימיס ס6דס .מנס ס" סיס TD סי6 מלשן נריקות . לעשקמרפא)ד(
 כלו' כרום וננע סכר סו6 בר( וננע' ועוס מלך ש ו6ס ועוביס.6רוכיס
 , ' . : למון כיר ומיש פוח וסכוונסככלם6דס

, 

 סרסע ' תכומת ותבוית-. קורך סיס סמתרנס . נעכרת רשעובתבואת)ו(
phלץ. י : נכון וכן קיוצך לס- 

 עיד 'קולס פלוס ברפיונו. סי6 %ל דיך . חדק נמשכת עצל דרך)יט( .,_ג-.-
 בעיניו פנדימם ועשש רשוע כי י'0 כ"כ )לפסס נחת 6רי ע5ל6פר

 6סר וניסרים 6כל ; וכטל יוסכ כן ינץ ועל מעמסו לס5למת ספחער דברכל
 גרפס 5ן פדומס רפ פפחר 6חהי גמוניס 6ינס . מטוב לפסות תסקסנפסס
 : פליז כקולר רשי דעת כן נס וו6ת . פכסול בס וקין מלולס סדרכם4סם
 6רמ לו ש ס'( וירומז ומסכל כדעת )סננתנסנ סננסניל . חיש ארח)כד(

 פדרך סיתרמק כרי ולס5למס( לסייס קותו )ממוליך למעלס יתעלסחיים
 לסמתס מס3 סו6 סלון נתמתיות 6150 סס6ול ; פות חדרי 6ל סיוררתם6ל

 ופרי ספתיס( פקוס סו6 )כגולנכיון
 מסכן ס6דפס( נעל לפעלם ססו6 .

 . : וסס5למסטחייס

 ונר6ס עיניו פותם ס" פת6וס מסיס פס לערס נסנ6 - עיניםמאור)ל(
 ותעסע חספמסו עונס ספועס וגס . %ו קננם חט עימו 6ה*ו נ66לו

 ~. . : שפןדתן

ן . *מז  

 י

 ם מרתפם ל~רוכ*ס . מרכך פרוע דדך SD . רעה ביום רושע עם3ד(
 : רעם לסניכןנסיר5ס

 לכעצלט 6ל6 סרעיס פסמפסיס לסור סכוונס 6ין מרע. סור ה'וביראת)ו(
 כשבפיס נט פחרמק ס6דס ס' וניר6ס פון יכטר ולפת )נמסד מרעותפן
 לממס וק . פרע ופר 6-4 מכס י"ו( )י"ר למעלס נוס וכ'651סרטיס(
 ססנעש :ק לכאערמק נורמת ססי6 סכוונס פרע. שר שריס מסלת י"(()י"1
 : דיט נקר בצפרםוכמו
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 ים יח יז פזמשליקפח
 לליס למס 6דס בני כועסי כל וסוקל כ5רק סופט ס' סכוונס .פלס)"(

 ספריו ועל רעמו. כן למפיל ממת כורס סו6 * רעה כורות בליעל. א"2 )מ(- : יביט ס63 עין סיטר דרך ע3 כים. רכני כל מננס ננננססו מנס כי .כדרכיו
 ע"ר h1D1 טעמת. כ6ס יתרס. מכס לו ננר6ס סו6 עעו מרכר כססו6 '.

 ן רפ ולכ ד~קיס ספמיס כ"ג( כ"ו)לנזטס

 4. כרכרי מלזין וסו6 סקרן לויס 6זן מעם סו6 רסע ס6יס ' מזין שקר)ו(

 סוות: למון כעל אסע מפי סיומים סקר גרכרי נלוי מוות לסת 6סר סקר
 ושכקט וזסכ כסף כידו לוקם כ6ל1 סכמיל 6מ מ5ייר . מחיר זה למה)טז(

 לקנותה לו יועיל ל6 סכעולס וזסכ כסף סכל קומר וסות .. מכמסלקכוח
 : כ"ס( )6יוכ תמתיח מנור יותן ל6 וככעס וסכלי % לו וצין כתיל סס61מצחר
 וס"מ . רעם כעת נס . עת 3נל 6וסנ סו6 סעפתי מרע : עת בכל)יז(

 לסיותכ1לר
 1 6מ לסקרך רצוי קיננו ל6ו ו6ס ארס לננתות לעזך.

 פי לעמוס למס טוב ס6ין כמלכים מרכר פוב. לא לצריק ענוש גם)כו(
 ופירס . למלכו מתננר לפעעיס סו6 לרקתו ולרוב לריק ססו6סיורעיס

 יוסר רככי למרו 06 מסריס לסכות עוב ל6 יוסר. על כריבים לסכותולמר
 : יר6( יוסף )תלמיד למלך פויס נסקו.ול6

רףץ

 ז כרלב"נ סככון נו". יחפוץ לא)נ(
 : כרמ'ק ספרון גי'. רשע בבוא)נ(
 דברי 6ננר נ6ס סו6 מס ומנלס סר6סת 6ת מנתין הו6 . וחקרו)יז(

 ן י"6( )כ'ס יסקרט ענק ודל וכננוסומרמרי(
 פיו סומר שמו oah ססומר סו6 האניס - פריה יאכל ואוהביה)כ6(

ע

 תקנס נקר סז6ע סע54ס ורונמת נ'( י"נ פיו ט5ר כ"נ, כ'6 ולסוגו
 : יר6( )יוסף 6וסכיס ככנך וכודר . פריס יסכל כננר פוייט יעכל י'ח כ"1 פריסיעכל
 : יסירו 6ף *תרועעו כמו ולעלוז לסמום עתיד סו6 . להתרועע):ד(

 ?ים

 (Se עם פיפס ויעם על' נ"3 עמיר וסונן ו' כ"ס וללעס כמיל. דשא)6(.
 ן כ"ז( ט"ו )6יונ]
 ממכוננות ובלי רפת בoh 00 . 65 וסחפן סממסבס נס . דעת בלא גם)נ(

 5300 כלי מעסיו . ועומס לפעל סרכר מו5י6 ססו6 פי )6כל רע.' דכר,סס
-. - 
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קפמ כא מפשלי
 פס רכקה נס O~D1 . וסרחון סחפו סו6 נפם . חוטך ונקרנן רע יותרסו6
 )6פ" כפס נסנפס;

 החפן.
 : טוכ ל6 רפת כל6 לנדו(

 זריך ס6יכו למי הה 6בל . לרם אינס היעיט ן המה לו אמריםמידף)ן(
 : 3דכריו חבריו -וננסעסע מיחס כעל hl~al .  רכו.לסוס

 הטוכ ולעסות לסתפכנ סידו סיסיה רהוי .6ין . תענוג לכסיל נאוהלא)י(
 בסכל יתכהנו ל6 סרוכ על כי . מוסל להיות לעבד רזוי 6ין וכןבעיניו

 : נדולוח רעותויעסו
 : וכ"כ כיד וי"ב . ד' יו"ר למען ען סנלוח עכין . רמיה)טו(
 סהכווכס מלוס בסוננר ' נרמז וסוף )ר%"נ( סקנסס סל . דרכיו בוש)טז(

 ס' מלות ספקנל6
 דברי יום כל D1tDS זקוק לציות כני חדל . מומר לשמוע בני חדל)כז(

 יוס למדם תכרחני למס כנו' דעמ. ערערי מונס יוס כל בהיותךננוסר.
 6ל6 כרקון סמע נו סכוונט סטין סננע מ63נו יר6(, )יוסף ? תוכחומייוס
 פכרך 6ת תטמע hs 6סר . עיד ול6 יסמע 6לס כנון . כרחו כעלסמה
 vr :מקללך

 .כ2
 5ך עסו. h~a ננס ונס מעסו החמד ננפרמעיס 6דס בני רוב . אדם רב)ו(

 : עעסיו בספור סוננת על יוסיף סל6 6ננוניס 6יס ימ65 נני.
 זכיתי יקמר מי . 6ס זס ר3קיס . ונוי ואבן אבן )י( נוי יאמר מי)ט(

 ער מכרך 6ת ' פרין 61ל נ6חריס רופי וליחן למסר רזוי 5ין לפיכך :לכי
 רכר כל SD עליהם רע ומהכרים זולתם על כסתחעיריס 6כל . לננקומוסחניע
 על לסנטיק עעכות למס ימסרו ול6 לע3מס מקעיס הס . בו טנכסלוקל

 : ס' לפני חועכס וזו . 61יפס 6שס ולכן 6בן לריס ים ומנס הנונוכיסמעסיהם
 נסעת סריחיס נק מנפלו 6בן נרנרי מ היו ססו6 סקממ כקלו * f~sn)יז(

 :טחינה
 רין כם6 על יוסב ~לך למעי שמר למס רומס *( . רשעים מזרה)נ0

 סו6 מי לרסע נריק נין ננכחין ססו6 וסכוונס . רע כל כעיניומזרה
 ומרמיק מזרה מהכס בסמלך וקער כלזנות טענות טוען הו6 וגני ot'nnhסדכריו
 סופן עליהס ויסכ וקמר ומוסיף . כסקריסס לותו יתעו ול6 נ סרסעיסמעיו
 כ"מ )יטע' ענלס כפופן סתכו6ס דסיס מסיו סדיסס ננמל6כת לקום מסלוהול
 %רר כדי תחכולות גנמני6 ממכס סננלך וכן סכר. מן סחכן למפריד כריכ"ז(
 ושן . למניס החי סילד 6ח הרו בקמרו סלמס סעסס וכמו הכזב זנןהקמת
 סחם ופירמט( ביז' פחסנו )כננו עסולס בעיתה סרסעים מימית כללהכווכה
 6פר לר6ב"פ המיומם בסירוסו קמחי מטס ור' ? ימיחס 6יך הוחס מזרםהו6

 . 101 עמור סכניכית ככס למניר טופס נדפם ככר rr פסוק פי';'(
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 כא כמשליקצ
 . כיעכע 6ותס סיכם כתוכ הים ו6ס מפכיו יפירס ולמ"כ קותם ידנ6 תסלםמ
 סרסעיס 6ת לומן ממכס סססופע ופער סלחך ק בס נכלל סלופן ננסעברתסיס רכעסל סימותיו ספק 6ין ענלס. דופן עימס יעביר 6ס 6נל . טפסר זסמיה

 סתיס כפעסס ו6ס . ו6ויונניס ובריק1ת במקירות 5כל בייסורין. ל6נתמנו5תיו
 סישגיעת 6ותס כלב הרב כערקרות סיס למניס ממי סילד 6ת גורו מקערסנסיס
enb. הרסע ורומקות מלערות ססמקירות כספך סרכר יסיס הרוכ על %ס 
 נשננמ סילר סל 6מו מנס מפק 6ין סנסיס סהיס בעבין ונס ; סיורסער

 על סהמנכלנש h)h הילד לס מיכמן סיס רנונם כי ססו6 מנווי כסננעסגלטפרס
 ססננמס כן נס 161ל* סקר רבריס מסיו לסורות hSn כרי . נצרו ו6ננרסכלננס
 לקכוה מחלום מהיתם סילר צנרת 5ער פל נגרס מנרחס כנרת להמהיה
 : חרכ"נ( צייר י"כ)

 כל חופם הו6 וכה ה%6. לו סכתן כר סי6 6רס נסטת נוי. ה' נר)כ0
 מקורס ספמוק OD דבק ונס . בלככס מה וננכיר 5דס גני כליוםמררי

 : תרכ"נ( 6כ )כ"מ מכס מלך למעיםמזרה
ע ננספע( ועסות )סהטנס וקמת ממד מעדות סרי . נוי ואמת חמד)כמ(

 ותלננירי * סדין שפדת יותר כם16 לכונן יועיל ממסד 6ך . סמלך סוננרות
 סים6ר סכם וסול ספלך עות למרי נס מועיל כחסר כי אוסיף לול6טויהורס
 נפמ:כיס וימיו י6טביסו סעס סכל מכס הו6 ה6נ OnSD סממי כי . לככ'וכמצו
 : מדיו יוקדי עסנס
 athS תערוק. הן בטן מררי ומכום פגע מנורות י גוי פצע דןב:ורורנ)ל(

 סנסיס[ תכנרוקי ]נלסון ויפס עוכ ויטונ יוסר סישורין מתוך כי .רע
 " :-י סליס0 כפירוס ונקי וק3)ניז'

 .כנא

 65כנכיס להיות 6יס כני להכיר והכוונס . ס:כוןכרלכ"נ . גוי מים פלגי)6(
 : יר6( )יומק ט6ל רוון 6ל6 צינו עומס סהו6 ננס כל כי . המלרעס

 . לחס לרע )מס לחס לחט6ת ומס כלכס( ומוסבים מורסיס ססס נמסל רירסעש גי סו סת"41ת( ורולנ )סניה . לב ורחב עינים ריב1
 ' : ייכעס( לבית' למטקתכמו

. 

 6ך קייאק לסס 6ין סקר בלסון סעסויות סלוניות . גוי אצרותפועל)ו(
 קורץ סיס כך מוקסי. לבעליסס. מוח מוקמי נ"ע והס גרף כסכלסס
 : קרמוכיכש ק5ח תרנמו וכןיס"י
 6ותס ימסוך . ע"0 6' )מנקוק כהרסו ינורהו כפו גרר מן .יגורם)1(

 6ין סור הרסנים על כסיכה . דעעע6לר כר"ם הכתוכ ופירםלזיכיון.
 מסתיע: לעסות מקנו תמיר יען 6מר. מעקום הללה לסס 6ין כי . חקומסלסס
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קצא' כב כאמשלי

 6דס סי63 מקהם ס6ט ממוכן 3עקוס יסידו לצנח טוב וסכוונס .כגד
 מ3רמ 13 סים בבי( ריצחו מתסיס לעפני מריכים 5סת עם מלסבת .מס
 , : 6רס3ני

0(
 לעסו" ננמף סיסע - ט' רשוע נפש '

 ומיש מעלס 6 ו6ע ולמזיק רע
 - : (ולתועי
 5כל . סרפע ט5לחת כרקומו נפחס קיננו סנריק . נו' צדיק משכיל)ינ(

 סמלוף סרסעיס על נוזר  וסוט .  ולבורו ועפרו כיתו על מתינוקסו6
 וטמאו ררך על . מסלף : עוסיס סכם מרע מחיצת וממפלה()סכצמפכס

 לסלף מעותדיס 'ססרסעיס עומר מלריק כ6ן 6ף י טמ6 סכו6 י5ננר .מכסן
 - : חרכ"ר( ערמסגן ש"נולמפלה
 מררך 6רס טלטס כיון רפ"ק סל ~IIDh נפיי עולי . גו' תועה אדם)סו(

 וקין . מייו יפי כל ומועט מולך סו6 רע. כררך לתעות וסתמילסס:ל
 : סימות עד מנומסלו
 יכסוף ל6 לכר לה סו6 ס6רס סנמע כמיל ומיותר וגו'. נחמד פצר)כ(

 מלנרו: סו6 . מקנותיו ניבו כפoh 6 6כל * כממר6ער
 ימכע ול6 תקותו ימלק לתקותו. יחן יתן ופי' 4 כרס"י ; ירק וצריק)כן(

 כל 6ת מכרך ותן מתעלל קיננו כי ממיתת: .ל6 *תקותו .מנננס
 יייוננעסס
 כלסר סו6 סתוננכס סכן וכל . ימעכו כומס כי 6ף . וע' רושעים גבח)כז(

 )עלורמ מריק סימסינוסו כרי סכריומ 6ת לרעות רעם כננססנסיציענו
 : זוכם קיננו כחסר כזוכם כמוטך כטוב נקמלת ~ינו וגןיוד(
ע טסמע ננס ב5שנס וננעיר סמניר ס6ש . ידבר לנצח שומע ואיש)כמ(

 יודעים כסיותס . לרבריו. 6זן יטו וסכל לרכר תמיר :וכל סו6 . ורפס
 רבריס בורסכ"יככו

 . - : מלכו.

 .עע

 נרי"ע 'עיין ספכיס. סני הס זס. כגנר וס סס נפגשו. ורש עשיר)כ(
 . : 86 87 עמורתקפ"ט

 5ריקיס( לסורקת ענויס סנמ6כו -כנע . ס' ירא )ססי6 . ענוה עקב)י(
 : ונויעומר

 . ופסיס לכיליס ים יסרס( דרך )הפך סעקס בררך . פחים צנים)ס(
 ילך עלונו לספור מרולס ופי - מככומ מל6 סו6 סעקלחון סדרךכלומר

 : ופסיס לכיס ננ6ותס ירסק כך ועחוך יסרסכררך
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 כנ פב רפי ..חצב
 דעת 'ילמל סלל כמו נלע"ד ונbffJsi 6. כרעת irol]ia ננער.חנוך)1(

 . : כ"3, כ'6)ביוב

 . טמור לנו 5נל ולנ ל3 נל6 5וסנ ססו6 עי - וגו' לב פהר אוהב)"(
 6ס )וקרובין רפסו נעמס מעלך ושילו . לגל 5סוניס דבריו . מןמפתיו

 : ו(ע6ירי(דברי
 ליספיס פירוטי עיין ממס( סי6 ס' )יירקת רפת 6יס נגרו . ה' עיני)יב(

 ~ן%שםי(גייינגב.ן;:ו
 ננכעל סמסכב בקמין סגין ס6ע"פ נ"ל . מתחתיך משכבך יקח לנמה)כ((

 . פרוכת לערוב לו סיס ל6 כי . עליו ערממין' 51ין לוקחין סערנו מן .מוכ
 : מלוסו סיס ל6 סכטמתו ס3(ולת רעמו 5ת רננם בערוכתוכי

 'ס' י"ו יסעיס עיין)כט(.מהיר.

 .כבנ

 עומר. 6מס מי לפכי תעיד מתכונן . מפוסל ס" . לפניך אשר את)6.נ(
 6ונל ' 6מס רעבמן 6מס ו5ס 63כילמך. קותך נודק ססכס סעוסלכי
 למס סו6 כי לעטעננותיו. תתקו 6ל. לפכך לעגמך. רפס ניס onh :טכיניס
 ינטע ל6 161 סתענוניס 5מר לסוט 6תס .oh קותך לנפות רפס סו6 גימניס
 : רמס לעעלס יעלך ול6נך
 מס עיין כדי( ב'. ניסעים ס6דס מן %ס סרלו נמו . חדל מבינתך)ר(

 :פירוסי
 . עפם פנלס Dal ותיעוף. תרנועו וכפלם כרפ"י. מנכוןהתעיף.)ס(

- :כפולס
 . 6-ב לפעלם כמו כפוסל ול6 . עין כרע מרבר lhb . וטיחםאי)0

 : מ6ד רמוקיס ועניניסס קרו3יסוסססוקיס
(hS)מכנון * במישרים יתהלך blande ingreditur וסוף . נייתניפום 

 ' . : ונוי למריתו S~b . למטסד3ק

 . מסכור 3פי 6פ רבריס נוחן סו6 מסיר ננלי5ת ירך . ונוי ורכוני)לס(
 מרבים איננו ססכור ס6ק . לומר וסכוונס * ל6ננרס יוכל ל6 ססו6אעפ"י

 תררמחו מען כקלו ולסתות.. לסוכ ינמר ל6 . מקינו 61מרי . קותו כממכיןאפילו
 ל : כםל0 )ר"מ ולסתות למזור כדי לסמטורר מחלוהסיס

ן

עו .-  : ורפ"ק רם"י כדטח . מכרך נרם גיוס . התרפית)י(
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מצג כה מרמשלי
 . תמם elnulare תקנא אל . מסת garegglare . תתחר אל)יט(

 . : רם"י כפי' . כמומטלהיות
 זס ססוניס 6רס בני סני 06 סכוונס Slh' . תתערב אל שונים עם);י", .

 להם תתסלר 36 . וסומפומ במכרם הס ורעותם וננזנס כ;.רכיהס)נ~ה
 . לכלן וזס לכאן מוסך ,ס כי 2 אייס יקום פת6וס כי . עננכם תסמתףו6ל
 : כמלו( בר' כולו יוודע בערס פח16ס ינ6 סכיכסופיר
 % 448 דקרוקי עיין . ינם כהו נפעל הו5 יסק . רגם ישק כספרנים)כו(

 : ט' ניטין נחומפות 5מר פי' ועיין רם"י. כפי'וסכווגה

 : כרס"י 5סס. מקם ביתך. ובנית)גז(
 . ל6 להור6מ סתימה הם'6 בפיהם מפחוסו למון . בשפתיך והפתית)כס(
,,Sh חלבר 6ל ונס רפך. ננכות סקה העיר 6ל והכווכה כמפתיך. חפתה 
 : חלקלקומ נדכרי כסכמוסקר
 : י"5 ו' עיין . מתהלך ובא)לר(

 - .כה

 hs מהיה מעה כל . מסל קלפים פלסת קנני מלננס וגו'. אלה גם)6(
4

 ועכריו. . מכננה ולמור מסל עליו קומר מיה . עיומד מעמס ליזה למזכיו

 מן וכוננן . .סמם4ס ננ6וחס מלפיס נ' המלך נניח תסמרו . מומס כותכיסהיו
 . יסרבל בקרב ונתפרסעו מהם ק"מ סופמקו סלננס( במיי גס )16הזנמיס
)"bhlקנסי otprn הפליט קנח עור מלפיס מ 5ותס מתוך וביררו ללקע חזרו 
 לקור: וה1לי5וס ולילך מכאן סכמוכיס-וקט
ונכור' . מהכנחכו כמתריס דנריס כננה סעסס ירי על כסורו הנדיל ס5ל נ()3.

 . לקור המספט. לסו5י6 סדבריס בעומק בפקרס הו5 ננלכיס
 . : לסכלס מקר 6ין ; כן מוסיםוכס"ס

 פלסך לכספיל קת3טרך ;. עיניך ראו אשר נדיב לפני כמהשפילה)ז(
 כביס נכ:מ אחו רוקה כשמס מיד . הנכנס נרול לפני עקומךולסניה

 : מקומך 6ת לו ולתת ככול לו למלוק גריך6תה
 כעל . טומע יסטדך פן . כרלכ"נ והלווכה 2 סמוך ליהגו אחר. ומור י()ס.

 יחנלה וקלונך . לוחך סו5 נס יחרף חרפתו מנלה טפתה כסמעוריכך
 : תקנהנ3י

 ען לסד) נמס Swin "ט 4ה יעצי,: בגי. בםג.:ן,ביגי%%
 2 ו:עלכ רע ל3 על כאיריס קר וכן . כמר על פוען הנומן וכן :סקור

 : כנהסיריס יותר הרבה כנפם פועל והכנון . סקל לפני בידו ננלנן היה דור5כל
 : ב"ה ל"ז כיכעיה פירוקי עיין ls(:ot) )ל5 המקור מן נוןליס .שקרים
 : 'h"b 5בן כפ"הנכון

 18~ל
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 כח כן כןכהשכימצר
 4כו

 : נ5ל"ף ל5 ~גנון פססט. למי תבוא. לא)נ(
 מסנין ל"ב( י' ב' )מלכיס~ ניסר6ל לקלות כפו נצקלס קולי רגלים. מקצה)ו(

 ל רפ"י עיין רנליס. כמס פיינע סו6 כמיל ביד מכוייס ססולמ tr~pסדם

 .כנו
 . בעעסיו 16 כדבריו לזונתו לפעפיס נורם סס6ויל סוער . אויל כעם)ג(

- : מעם -עניכו 5ין כעס . רכנני כווכס כזולת5ף
 נוקד ססיגש ננו5כ לעלך ..סלוח עכמכ בגנני נרסין נחק פמוקיס חמאס)כנ-כו(

 פחני קוער 5ני וזח ומברכו. ממנחו וסוס סנ:סעות גערעסופוסק
 : 11יור( לןור נזר נוחס תרמלת

 *כח

 . 5נסיענתו המלך סרי 6ל6 וסעוסליס. סמ~יס שנס . שריה רבים)נ(
 וכסיסים רכים. סריס למלך ים עונות מלחס כספררן כי מכתוב וכוונת'
 5חר ויריץ סרלפלך

 פניי
 סעי יקריך יורע

 : פעלכתו על יפט
 ססו6 סומף לעטר יומס סו6 עמ. סהר סו6 וננכ'"1 ימס מעוסק מי)נ(

 : מועיל ול5מזיק
 : נריק ולסנריק רסע לסרסיע י:ננספט. כפניני : כל יבינו)ס(
 סכות בעל ולפניו 6'( י"ס למעלס )וכן 6ייכע3 כפנן נליקליכער. פוב.)0

 - :פייס
 : 6דס יסמר מס פסוק לעטס כמכו יתחפם. . יוץפש)יכ(

11:נינ.טי,4,.מיי.,"
 ידע ול6 . לסעסיר ו6ש נכסל סו6' . לרליס נביטיכ 1rha עין רפ 6ק.)כב(

 2 ופניות סוכרת לו יגרוס זסכי

כפש.
 סילפת לו נורנציס מסעיו כלומר בטס. וייפול נצושקסיס ים רע 6;ס3טסע)ו(

 פעוקסיס:. סו6ס6ין כטוח כי וסמא. ירון כספך .וסטייק סתומותנפם
 . : רלב"נ, נדפת ס5ויל. ושחק. ורנו ,)ט(
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קצה לא ל כפמשלי
 וכן . רמ"ק טל רונסון כפי' . כקננמו לנקוס דמו ידרסו . נפשו יבקשו)י(
 : ס'( קג"ב )מסליס ~פסי רורם 6ין לנס וקרוב יגי,'
 . זס:, טפך זס סם . 3ן כ"כ לננעלים ספירסתי גננו . נפגשנו)י0

 : יסעיס מזון על פירוריי עיין חונמס. י חזון באין)ים(
 : ימייך 51כן כרל3"נ . ננוקס לו גורעת מררתו . מוקלת ירק אדם חרדת)כס(

.לג

 : י"ס כ"ד ניסוסע כמו . הקדום ס6ל .~קרושים
 . סכללימ סחכפס לדעת סיוכל 6דס גן סו6 עי 1 וגף שמיס עלהמי
 ונו' במעיו רוח לנטוף כסו כמ ויסיס '. וירד סריס מעלס סו6עי
 כוס 6ים טל סננו עם ? עומס טה6ל כעו . חלקיו וכל העולס להכסינכלוננר
 . מכניו 6תר כמיש ונסקר מקורס כדור סיס 6ס בנו סס מס 16 ירעם.6ס

 וכעין . מעולס 6מ סעכסנת סמכעה לסכין כח בכו 6ין כי זס בכלוהכוונס
 נח לכ"מ לנו רמוי 6ך מרומיו. 6מר לסרסר לכו וקין . ל6עכ מן ס6תרמס
 : 63מונס מפססו וכל . לרופס 15ס nsh כלכי

 . 3יד ונתפסת קטכם סי6 : בנפעל "ש"ש 5"ל קולי . תתפש בירים)כמ(
 סביר לנקות סעסרתיס ססתדלות כל עס כי . עלך נסיכלי סי6ועכ'ז

 ממפם 6ייכעל כדעת 16 . הנסכהיס סמדריס ען נקמר פכבים 6יזס תננירים6ר
 - - : : סידיך 6ותס לתפוס יכול ס6תסננכח

 סל6 "ליס כפו . מנדו .לבעור 6ין . רם"י כפי' . עמו ארקום ומלך)ל6(
 ס6יע וסתים ניז'( כפי' )זרזיר לפלמעס ס6זוי ומסום . כל מפנייסוג

 : עז נקרץ עז ססו6 סס ועל . כל עפנייר6

 *לא

 לפז וכן . בתופס על 5תנונן ופה נעו . גני ענינוי6ל י ברי מה3נ(
 : ניו' עיין . ל6 לסורקת 5מר פ6 ערבי כל' וכן. . דילמה .סלמס

 ור6ז'(, ליעל נכפי' סננלכיס 36רן מנורמות הסיס מלמן. למחות ' -')נ(
 : חרכ"ר( כם1 )י"ר ?טפות לקרוצןוצריך

 : פרעם פ6ת ~הניס מק כי וכמו ים"י כפי' . טרף . וחק)טו(
 עגל ,כי . לנוף ס6פסריות לרצות דופנת ליננם * אחרון ליום ושנצחק)כס(

 ירקת 5סס סי6 5מר ושד . ביחס להולמת כמט כלל מסמדלת מיה5מר
 נוטסת סי6 ולפיכך . ~ונס SD ממר ותורת לעני מרסס וכפס ל'( )פסוקס'

 סוSJh 6 . וכטל יוסג צענו כי סע6נמן יב6. כי מסור י תיר6 ול6 .63לסיס
 : כםל0 )ט"ו ידיו נתעסק ס' נרכח נו.חסיסנוטח
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 ג11כקטי?רבי
 עלננרמ ר"ל . לסונט על חמר חל ליכיר . לשונה ער חמד ותורת3כו(

 כמכננס. פתם: פיה וכן רור(. נכנורת סכריות עם מטר לעסומועזרות
 לנבור וסכם . ס'( ויר6מ סמרינומ טי6 נוהמ:)נס סמכננס שלעריס דבריסכל

 ע3 סו6 סמוכם מעקר לעפתי . הז,מ נפרפס כסכנש ל6 נס6ירוק6ניון(הכגיס
 : SD ohb ע6ס6נ

 . תדרוך( כסלו)פ"1

 הסייען רחמנאבריך
 ל)

ושר"ג ,
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